
Meddelande till ryttare

Välkommen till Färingsö Rididrotts och Hufvudsta Ridklubbs
lokala hopptävlingar på Färingsö Ridskola 
för ponny och häst lördagen den 11 maj

samt Färingsö Rididrotts lokala hopptävlingar för ponny och häst
med lektionsponnymästerskap söndagen den 12 maj.
I alla klasser utom kl 9 ingår även Mälarömästerskapen!

Överdomare: Lena Niklasson
Domare lördag: Annelie Gradin
Domare söndag: Camilla Modenius
Banbyggare: Hanne Lindgren
Tävlingsledare: Elin Lindgren Östlund

Tidsprogram och klasser

11 maj
kl 9.00 Klass 1 Lätt E-hoppn i två faser A+A/A
därefter Klass 2 Lätt D-hoppn i två faser A:0+A:0/A
därefter Klass 3 Lätt C-hoppn i två faser A:0+A:0/A

tidigast kl 13:00 Klass 4 80-hoppn i två faser A+A/A
därefter Klass 5 90-hoppn i två faser A:0+A:0/A
därefter Klass 6 100-hoppn i två faser A:0+A:0/A

12 maj
kl 9.00 Klass 7 Lätt D-hoppn i två faser A:0+A:0/A
därefter Klass 8 Lätt C-hoppn i två faser A:0+A:0/A
därefter Klass 9 Lätt C-hoppn bed A:1a Lektionsponnymästerskap

tidigast kl 13:00 Klass 10 90-hoppn i två faser A:0+A:0/A
därefter Klass 11 100-hoppn i två faser A:0+A:0/A

Samarrangemang lördag
Lördagens klasser arrangeras tillsammans med Hufvudsta Ridklubb som skulle ha haft likartat 
upplägg samma dag. Lördagens startlistor innehåller därmed även ekipage som anmält till 
HuRK via TDB. De ekipage som eventuellt önskar byta klass till söndagen som blir en kortare 
tävlingsdag är välkomna att kontakta elin@faringsoridskola.se.

Mälarömästerskapen
Mälarömästerskapen är öppna för ryttare som under 2019 har löst licens för någon av de 
ridklubbar som har sin hemvist på Mälaröarna. De individuella klasserna rids som vanligt och 
klasserna är öppna även för ryttare som inte tillhör Mälaröklubb. Särskild resultatlista för MM 
upprättas efteråt och separata prisutdelningar för Mälarömästarna hålls på söndagen (efter 
klass 8 för ponny och efter klass 11 för stor häst). Fullständiga regler finns i propositionen.

Sekretariat
Sekretariatet öppnar kl 8:00 lördag och söndag. I sekretariatet ska vaccinationsintyg visas upp
för de som är uttagna till stickprovskontroll enligt lista på Equipe Online. Alla deltagande 
hästar ska ha vaccinationerna korrekt ifyllda i TDB. Ryttaren är ansvarig för att hästen bär 
nummerlapp. Telefonnummer under tävlingsdagarna är 070 326 16 10. Preliminära startlistor 
kommer att finnas på Equipe Online.

mailto:elin@faringsoridskola.se


Avanmälan och efteranmälan
Avanmälan ska ske senast 30 min före resp klass, före tävlingsdagen via TDB, och på 
tävlingsdagen till tel 070 326 16 10. Vid sms skickas bekräftelse att avanmälan har mottagits. 
Ekipage som ej avanmält och ej kommer till start ska erlägga en avgift på 150 kr/klass enligt 
TR mom 301. Ev. återbetalning av anmälningsavgiften (via TDB) sker endast om veterinär- 
eller läkarintyg är oss tillhanda senast en vecka efter tävlingen. 

Efteranmälningar mottages via TDB intill 30 min före resp klass utan extra avgift.

Tävlingsbana och framridning
Tävlingen äger rum utomhus på sandbana 60x30 m. Vi kommer att ha två hästar på 
tävlingsbanan samtidigt utom i omhoppning klass 9. 

Framhoppning sker i ridhus 40x20 m, se anläggningsskiss. Framhoppning sker i ett varv per 
klass och för max 6 ekipage samtidigt, följ funktionärernas anvisningar. Medhjälpare ska av 
säkerhetsskäl befinna sig på läktaren, funktionärer hjälper till med hindren.

Prisutdelning och bangång
De sex främst placerade är välkomna på prisutdelning till häst utom i klass 1 och klass 4. 
Övriga placerade hämtar sina priser vid prisbordet utanför sekretariatet där även hederspriser 
och avd B-rosetter hämtas. 

Ryttare har möjlighet att besiktiga banan inför varje klass samt i 5 minuter före varje kategori 
i ponnyklasserna och före varje avdelning i hästklasserna.

Servering och försäljning
I serveringen finns under helgen dagens lunch samt smörgåsar, kaffe, dryck mm. Betalning 
med kontanter eller swish vid köp över 50 kr, swishnummer 123 199 67 68.
Våra sponsorer Crystal Crown (exklusiva pannband m.m.) och JS Horsemades (egendesignade 
hästluvor m.m.) finns på plats med försäljningsbord.

Parkering
Personbilar parkeras utmed Apelvägen. Hästtransporter parkeras i så nära anslutning till
tävlingsplatsen som möjligt. Följ parkeringsvaktens anvisningar. Vi har ont om plats så samåk i
möjligaste mån. Berätta om ni kommer med lastbil. 

Övrigt
Tänk på smittorisken! Ridskolans stall får beträdas för att besöka toalett och hämta hästvatten
men det är inte tillåtet för utomstående att klappa hästarna. 

Hundar hålls kopplade. Rökning sker endast vid stallhörnet i anslutning till askkoppen.

Frågor
Frågor före tävlingarna via e-post till elin@faringsoridskola.se eller telefon till 070 326 16 10.

Vägbeskrivning
Från Bromma: Kör förbi Drottningholm, vid Tappström sväng höger mot Färentuna/Stenhamra.
Strax efter OKQ8-mack, sväng vänster, skylt Stenhamra 4 km. Vid ortsskylten Stenhamra 
ligger ridskolan på höger sida.

Från Ekeröfärjan: Kör mot Ekerö Centrum, vid trafikljus sväng höger över Tappströmsbron.
Direkt efter bron, sväng vänster mot Färentuna/Stenhamra. Strax efter OKQ8-mack, sväng
vänster, skylt Stenhamra 4 km. Vid ortsskylten Stenhamra ligger ridskolan på höger sida.

Info om betalfärjan, observera att biljett måste lösas innan ombordkörning: 
http://www.trafikverket.se/Farja/Farjeleder/Farjeleder-i-ditt-lan/Farjeleder-i-Stockholm213/
Ekeroleden/

Välkomna!
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